
Blauwe Hand - Manik' (manieek')... Gezelschap versus vrijheid. Familie/gezin versus 
onafhankelijkheid. Voor Manik is het spanningsveld dat bestaat tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid de grote paradox, want Manik houdt van de vrijheid om rond te 
zwerven, maar heeft tegelijkertijd een sterk verlangen naar gezin, familie en 
gemeenschap. Manik staat bekend om zijn diepe betrokkenheid bij werk dat is gericht op 
de buurt of de gemeenschap, hoewel hij/zij het soms een hele beproeving kan vinden om 
samen te werken met andere leiders. Dienstbaarheid is een sleutelwoord voor Manik. 
Deze sterke gerichtheid op familie en gemeenschap kan cruciale beslissingen in het leven 
beïnvloeden of zelfs beheersen. Het leven van Manik is vaak volledig gebaseerd op dit 
uitgangspunt. Deze neiging heeft zijn oorsprong in een behoefte aan 
zekerheid/geborgenheid die nauwe relaties met anderen meestal met zich meebrengen.

Als Maniks erin slagen deze behoefte aan externe zekerheid/geborgenheid te helen, 
kunnen ze wereldreizigers worden. Hun verlangen om rond te reizen is behoorlijk sterk 
als ze eenmaal de eenling en zwerver die ze in zich hebben, gaan eerbiedigen. Het is 
geen uitzondering dat Manik emigreert. Of geen vaste woon-of verblijfplaats heeft. Manik 
geniet van het niet belemmerd worden door bezittingen en grenzen. Het is voor Manik 
niet moeilijk om familie en vrienden achter te laten. Vaak hebben ze een losse relatie 
met hun ouders.

Manik is een uiterst complexe zon, die beschikt over traditionele en onconventionele 
kwaliteiten. Dit teken maakt zich druk over familie/gezin en sociale integriteit, maar 
neemt tegelijkertijd risico's wat betreft intieme zaken die de potentie hebben om het 
sociale leven op de kop te zetten. Ze hebben een diep verlangen om bij een groep 
of'clan' te horen, maar toch wel het liefst op hun eigen manier. Ondanks al hun 'vreemd'-
heid zijn ze heel betrouwbaar, en vaak de hoeksteen van de gemeenschap waarin ze 
vertoeven.

Manik heeft gezelschap nodig. Gehechtheid/binding zijn hier de sleutelwoorden. Aan de 
ene kant willen ze wel een vaste relatie aangaan, maar toch is er dan die hunkering naar 
vrijheid, waardoor er een spanningsveld ontstaat tussen beide werelden. In de meeste 
gevallen doet Manik er goed aan om te experimenteren totdat er een goed evenwicht 
wordt gevonden tussen relaties en persoonlijke ruimte. Dit betekent vaak een 
ongebruikelijke levensstijl en experimentele relaties. De meer traditioneel ingestelde 
Manik zal worstelen met onbevredigende relaties en daar genoegen mee nemen. De 
uitdaging ligt er voor Manik in, manieren te vinden om met de tegenstrijdige behoeften 
wat betreft persoonlijke vrijheid en geborgenheid in relaties om te gaan. Het probleem 
lost zich op als Manik eenmaal geleerd heeft hoe hij/zij op zijn gemak kan zijn met zijn 
eigen individualiteit, ongeacht hoe afwijkend dat mag zijn.

Manik is vrijgevig, gastvrij, en schroomt niet om op welke wijze dan ook anderen te 
helpen. In het algemeen zijn Manik-mensen vredig, inspirerend en ruimhartig jegens 
anderen. Ze kunnen heel sensitief zijn wat betreft de zorgen van andere mensen. Dat 
neemt niet weg dat ze ook heel doortastend kunnen zijn. Ze zullen geen seconde 
aarzelen om de binnendringer in hun territorium op zijn vestje te spugen. Met hun 
uitgesproken mening en hun individualisme komen ze op voor datgene waarvan zij 
denken dat het goed is. Ook hebben ze geen enkele reserve bij het geven van hun 
mening over controversiële onderwerpen, en meestal zijn ze over deze onderwerpen 
uitstekend op de hoogte.

Manik-personen hebben een vooruitziende blik, en geven zonder enige aarzeling gevolg 
aan gevoelens en instinct. Dit kan de indruk wekken dat ze doen wat ze willen, wanneer 
ze dat willen. Een krachtige intuïtie gaat hier gepaard met een helder denkvermogen. 
Daardoor zijn ze niet makkelijk van eenmaal ingenomen standpunten af te brengen. Op 
anderen kan het overkomen alsof ze altijd de baas willen spelen, hoe onbewust dat ook 
mag gaan, maar Manik zelf is maar zelden uit op een leidersrol. Dit teken maakt alleen 
maar duidelijk wat hij of zij weet, en geeft de eigen mening niet gauw op.

Gevoelens van ontoereikendheid en dingen voor zich uitschuiven, zijn de belangrijkste 
uitdagingen voor deze zon, aangezien het hen moeite kost om dingen af te maken. Manik 
voelt zich soms ongerust worden bij de gedachte aan de voltooiing van een project, 



omdat hij vreest dat hij niet tevreden zal zijn over het resultaat van de inspanningen. 
Daarmee is het zaadje voor uitstel gezaaid. De oplossing voor dit probleem is eenvoudig. 
Neem niet teveel hooi op je vork, aangezien dit het gevoel kan geven dat je onder druk 
staat. Manik raakt overweldigd door wat er op gang is gebracht. De voltooiing komt 
gemakkelijker tot stand wanneer er tijdens het creatieve proces ruimte blijft voor 
enthousiasme, opgetogenheid en voldoening. Vergeet niet dat waarheid en voldoening 
niet alleen van toepassing zijn op het eindresultaat. Voldoening vloeit voort uit de 
waardering voor het hele traject dat wordt afgelegd.

Manik voelt zich verbonden met planten en dieren en heeft groene vingers. Tuinieren, of 
het verbouwen van groenten, of het verzorgen van huisdieren of vee leveren veel 
voldoening op. Dit teken is ook erg graag buiten, met name ook in de bossen. Hun 
voorliefde om buiten te zijn kan zich ook vertalen in buitensporten zoals joggen of 
wandelen.

Manik is heel sensueel. Lekker eten en drinken zijn belangrijk. Manik-mensen hebben 
een sterk gevoel voor esthetiek, en veel Maniks zijn kunstenaar, dichter, schrijver of 
musicus. Ze hebben bovendien een sterk ritmegevoel en houden van dansen en andere 
vormen van lichaamsbeweging. Maniks ritmegevoel vertaalt zich ook vaak naar seks en 
andere zintuiglijke experimenten. Dit levert soms een spanningsveld op tussen het 
verlangen om de zintuiglijke genoegens te verkennen en de meer traditionele en ethische 
overwegingen.

Afleiding en vereenzelviging zijn de twee belangrijkste probleemgebieden voor deze zon. 
Voel je je afgeleid of heb je weerstand tegen groei? Vereenzelvig je jezelf teveel met 
externe hulpmiddelen, zoals boeken, kristallen, horoscopen of de tarot? Als je je te star 
blijft richten op deze gereedschappen zou je zicht wel eens belemmerd kunnen worden, 
en je persoonlijke bestemming vertroebeld.

Manik doet er goed aan eens te kijken hoe hij zich vereenzelvigt met de door hem 
aangehangen geloofssystemen, interpretaties, rollen, idealen en dromen. Kijk wat deze 
identificaties je opleveren. Welke situaties, welke ervaringen trekje ermee in je leven? 
Zet het gebruikelijke starre raamwerk van persoonlijke standpunten en invalshoeken aan 
de kant. Verander je zienswijzen en wees bereid om anders dan gewoonlijk te reageren.

Manik heeft een heleboel gaven en geschenken tot zijn beschikking, maar moet wel 
flexibel genoeg zijn om deze op te merken! Manik, jij bent een nieuwe opening! Door 
jouw unieke gaven wordt je een nieuwe manier geboden om harmonie te scheppen met 
anderen en met je levensproces. Onthoud dat jij de gereedschappen voor de toekomst 
bent! Jij bent de poort naar de Zon. Word de totaliteit van je natuurlijke essentie. Leef je 
bestemming!

Weten is niet genoeg: We moeten het Toepassen... willen is niet genoeg we moeten het Doen! 

Hunab K’u: De geest achter de gedachte.

Globe doctor: Johan van der Beek - rode kristallen Slang... http://tunuc.com  

Terug naar de bron: Enter… http://www.tunuc.com/zonnezegels/default_nl.php


